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2º Seminário sobre Certificação de Entidades 

Beneficentes de Assistência Social no âmbito 

do SUS 



Sistema de Informação 

Ambulatorial SIA 

 Sistema de Informação dos atendimentos 

ambulatoriais realizados pelos estabelecimentos de 

saúde no âmbito do SUS;  

 É o sistema que permite aos gestores locais o 

processamento das informações de atendimento 

ambulatorial registrados nos aplicativos de captação 

do atendimento ambulatorial pelos prestadores 

públicos e privados contratados/conveniados pelo 

SUS; 



Sistema de Informação Hospitalar  

SIH 

 Sistema de Informação das Internações 

Hospitalares realizadas pelos estabelecimentos 

SUS;  

 Instrumento para subsidiar o gestor na tomada de 

decisões relacionadas ao planejamento  das ações 

hospitalares em saúde. 



Sistema de Comunicação de 

Informação Hospitalar e Ambulatorial 

CIHA 

 A CIHA surgiu da necessidade de incluir, no Sistema CIH, a 
possibilidade de registro dos atendimentos ambulatoriais, não 
informados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS). 

 O sistema permite o acompanhamento das ações e serviços de 
saúde executados por pessoas naturais ou jurídicas, de direito 
público ou privado provendo informações dos pacientes cuja atenção 
é custeada por planos e seguros privados de assistência à saúde; 

 As informações registradas no sistema servirão também como base 
para o processo de certificação das entidades beneficentes de 
assistência social para obtenção da isenção das contribuições para 
seguridade social; 

 

 



 Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde - SCNES 

 Disponibiliza informações de estrutura física, equipamentos, 

tipo de atendimento, serviços especializados e profissionais 

de saúde dos Estabelecimentos de Saúde de todo território 

nacional; 

 É a base cadastral de estabelecimentos de saúde utilizados 

nos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar; 

 Permite subsidiar os gestores nas áreas de planejamento, 

regulação, avaliação, controle e auditoria, assim como na 

elaboração da PPI 



Sistema de Gerenciamento de 

Procedimentos da Tabela - SIGTAP 

 A Tabela contempla todos os procedimentos da Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar do SUS;  

 É base para os Sistema de Informação Ambulatorial e 

Hospitalar do SUS; 

 É uma ferramenta que permite o acompanhamento 

sistemático das alterações realizadas a cada competência 

detalhando os atributos de cada procedimento, 

compatibilidades e relatórios. 
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Proposta: Agrupar por Processo 
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Sistema de Regulação, 

Controle e Avaliação - 

SISRCA 
  

 O SISRCA é a reorganização dos sistemas de informação 

sob a gestão do Departamento de Regulação, Avaliação e 

Controle de Sistemas (DRAC/SAS/MS) em módulos 

organizados por macro funcionalidades, garantindo a 

interoperabilidade entre eles. 

 

 Portanto não é um sistema, mas sim a representação de um 

conjunto de Sistemas de Informação em Saúde de RCA mais 

integrados e interoperáveis através do Barramento da 

Saúde. 

 



Escopo 

O SISRCA será composto pelos seguintes módulos: 

 I – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde; 

 II – Sistema de Gerenciamento das Ações e Serviços de 

Saúde; 

 III – Sistema de Programação Geral das Ações e Serviços de 

Saúde; 

 IV – Sistema de Regulação do Acesso; 

 V – Sistema de Captação dos Atendimentos; 

 VI – Sistema de Processamento e Avaliação da Informação; 

 VII - Sistema de Controle de Recursos Financeiros;  
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Sistemas em Desenvolvimento 

  

São novos sistemas que estão substituindo os 

sistemas mais fragmentados e desatualizados: 

 

 Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde: Atualização tecnológica do CNES. 

 Sistema de Captação dos Atendimentos: Unificação do 

registro ambulatorial e hospitalar. (BPA, APAC, RAAS, AIH, 

CIHA) 

 Sistema de Processamento e Avaliação da Informação: 

Unificação do processamento ambulatorial e hospitalar. 

(SIA, SIH, CIHA) 

 

 

 

 



 

 O Módulo Captação do Atendimento -  será 

utilizado por todos os estabelecimentos de saúde 

que realizam atendimentos financiados ou não pelo 

SUS. 

  Já realizamos 8 videoconferência - TIRA 

DÙVIDAS. 

  Está sendo testado por gestores e prestadores, 

neste  mês de maio; 

 Previsão de implantação - Julho/2013 

 

ESTÁGIO ATUAL 

 



ESTÁGIO ATUAL 

 

 O Módulo Cadastro Nacional de Estabelecimento 

será apresentado por videoconferência a nível 

Nacional para testes, a partir deste mês. 

 

 

 



ESTÁGIO ATUAL 

 

 

 

 O Módulo Processamento e Avaliação da 

Informação está sendo homologado pelos 

gestores;  

 

  No mês de junho haverá videoconferência - Tira 

dúvidas. 
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Obrigado ! 

 

Fausto Pereira dos Santos 

Diretor - DRAC/SAS/MS 

(61) 3315-5870 

fausto.santos@saude.gov.br 
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